
Jazykový kurz v okolí Brightonu 
Březen 2016                                 7dnů /4 noci            12 lekcí / 3 výukové dny 

Termín: 13. – 19. 3. 2016 

Místo ubytování a výuky: Brighton 

Forma ubytování: v rodinách (po dvou,po třech nebo po čtyřech ) 

Strava: zajišťuje hostitelská rodina, plná penze – snídaně a teplá večeře v rodině, oběd formou balíčku 
(začínáme večeří, končíme snídaní a balíčkem k obědu) 
Výuka: ve škole v Brightonu, vyučují rodilí mluvčí, 3 výukové dny, 12 lekcí 
Doprava: zájezdový autobus s klimatizací, možnost zakoupení nealko v autobuse 

Program: dvě celodenní prohlídky Londýna (asi 5ti hodinová prohlídka ateliérů Harryho Pottera), tři 
dopoledne s výukou angličtiny a tři odpoledne strávené fakultativními výlety v Brightonu a okolí 
Cena: 10 530,-  Kč  
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, 4 noci v hostitelských rodinách s plnou penzí, výuku v počtu 12 
lekcí, průvodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, dopravu na fakultativní výlety, 
barevnou mapu Londýna 
Cena nezahrnuje: Vstupy cca 45 GBP (z toho asi 25 GBP na ateliéry Harryho Pottera), kapesné 20 GBP, 
drobná eura na WC 
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